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Toate acestea stau la 
baza deciziei autorităților 
de a transforma două te-
renuri virane, neutilizate, 
din domeniul public, în do-
uă locuri de joacă moder-
ne și sigure, pe care cei 
mici le pot folosi în voie, 
chiar după școală, în dru-
mul lor către casă. Pentru 
că unul dintre locurile de 
joacă este situat în imedi-
ata apropiere a Școlii Ge-
nerale din Măgurele, pe 
strada Fizicienilor, iar celă-
lalt, la intersecția străzilor 
Măceșului și Bujorilor. 

“Două noi locuri de 
joacă recent amenaja-
te au devenit principa-
la atracție pentru micuții 
din orașul nostru. Cu o 
suprafață totală de pes-
te 1.000 de metri pătrați, 
cele două locuri de joa-
că sunt dotate cu ziduri 
cățărătoare, leagăne, ca-
rusel, complexuri de joa-
că moderne, dar și alte 
echipamente de joacă ce 
fac deliciul celor mici”, a 
anunțat primarul orașului 
Măgurele, Narcis Con-
stantin, la scurt timp după 
ce locurile de joacă fuse-
seră inaugurate de micuții 
din oraș. 

Complexuri de 
joacă moderne, în 
ambele spații nou-
amenajate

Ambele spații au fost 
dotate cu câte 2 comple-
xuri de joacă care res-
pectă toate normele eu-
ropene de realizare și 
siguranță și sunt adapta-
te vârstei copiilor care le 
folosesc. Astfel, fiecare 
spațiu beneficiază de câ-
te un complex de joacă de 
TIP 1, pentru copii cu vâr-
sta minimă de 1 an și ca-
re poate fi utilizat de câte 
15 micuți simultan. Aces-
ta este alcătuit din 2 scări 
de acces, 3 platforme pă-
trate, acoperite parțial, 
două poduri mobile ce 
fac legătura între platfor-
me, 1 tobogan drept, un 
leagăn de tip cuib, o coli-
bă hexagonală suspenda-
tă și 13 stâlpi din oțel du-
blu galvanizat ce formea-
ză structura de rezistență. 

Panourile utilizate în 
realizarea complexului, re-
spectiv cele folosite pentru 

acoperirea parțială a celor 
două platforme pătrate, 
pentru conexiunea dintre 
scara de acces și podea, 
dar și cele utilizate în reali-
zarea scării de acces sau a 
celei de-a treia platforme 
pătrate, a toboganului și a 
colibei sunt confecționate 
din materiale care nu au în 
componența lor niciun ele-
ment toxic, fiind complet 
sigure pentru sănătate. 

Și, pentru ca celor 
 mici să le fie mai ușor, 
scara nu are trepte, urca-
rea realizându-se datorită 
poziționării pe suprafața 
scării a unor elemente de 
susținere pentru sprijini-
rea piciorului. 

În plus, în partea in-
ferioară a uneia dintre 
platformele acoperite es-
te fixat un ansamblu pen-
tru joc, tip bucătărie. 

Întreg acest com-
plex de joacă are o lungi-
me de 7,75 metri, lățimea 
de 7,34 metri și înălțimea 
de 3,21 metri, iar fixarea 
acestuia a fost făcută cu 
ansamblu-fundație din 
metal ambutisat zincat, în 
fundație din beton. 

Complexurile de joa-
că de TIP 2 – câte unul 
pentru fiecare din noile 
locuri de joacă amenaja-
te în Măgurele – sunt re-
alizate, de asemenea, din 
materiale fără componen-
te toxice și sunt destinate 
copiilor cu vârsta minimă 
de 1 an, însă au o capa-
citate mai mare, putând fi 
utilizate de câte 25 de co-
pii în același timp. 

Fiecare astfel de com-
plex de joacă este alcătu-
it din: 1 scară de acces, 4 
platforme pătrate acope-
rite parțial, 4 poduri mo-
bile ce fac legătura între 
platforme, un leagăn de 
tip cuib, o colibă hexago-
nală suspendată și un to-
bogan-tub, cu înălțimea 
de 90 de cm. 

În partea inferioară a 
celei de-a doua platforme, 
în partea opusă toboga-
nului, se află un panou tip 
gard de protecție, de ca-
re este fixată o măsuță cu 
bazin pentru apă, prevă-
zută cu elemente decupa-
te și care permite modela-
jul și jocul cu nisip și apă. 

În partea inferioară a 
celei de-a treia platforme 

a acestui tip de complex, 
pe latura opusă toboga-
nului, a fost fixat, de ase-
menea, un ansamblu pen-
tru joc, tip bucătărie.

Complexurile de joa-
că de TIP 2 au peste 9 
metri lungime, 7,53 me-
tri lățime și 3,21 me-
tri înălțime. Suprafața de 
siguranță este de 137,39 
metri pătrați. Și fixarea 
acestor ansambluri a fost 
făcută tot cu ansambluri-
fundație din metal ambu-
tisat zincat, în fundație 
din beton. 

Pe lângă complexurile 
de joacă, în spațiile nou-
amenajate au fost instala-
te: câte un leagăn – du-
blu, pentru copii cu vârsta 
cuprinsă între 2 și 15 ani, 
un leagăn dublu pentru 
micuți cu vârsta cuprinsă 
între 1 și 3 ani, un leagăn 
de tip cuib, care poate fi 
folosit de copii cu vârsta 
cuprinsă între 2 și 15 ani, 
dar și câte un carusel cu 
banchetă, destinat copii-
lor cu vârste cuprinse în-
tre 3 și 15 ani și care poa-
te fi utilizat de câte 6 copii 
în același timp. 

Și, pentru că cei  mici 
au nevoie de diversita-
te, din noile locuri de joa-
că nu puteau lipsi ziduri-
le de cățărare. Un astfel 
de zid este destinat co-

piilor de 4-12 ani și poa-
te fi folosit de maximum 
2 copii simultan. Are 9 
metri pătrați, este reali-
zat din beton polimerizat 
care imită stânca și are 
montate pe suprafața de 
cățărare prize de cățărare 
de diferite forme, fixate 
rigid de structura zidului. 
Înălțimea de escaladă a 
unui astfel de zid este de 
2 metri. 

Suprafața celor două 
locuri de joacă este din 
tartan – covor elastic din 
cauciuc, astfel încât copi-
ii să se poată juca în voie, 
fără să se rănească. 

Lucrări ample 
de extindere 
și reabilitare 
a rețelei de 
canalizare, în tot 
orașul

Mutându-ne într-un 
registru mult mai seri-
os, dar extrem de impor-
tant pentru comunitate, 
primarul Narcis Constan-
tin ne-a spus că, în pre-
zent, în orașul Măgurele 
se desfășoară ample lu-
crări de reabilitare și ex-
tindere a rețelelor de apă 
și canalizare. Practic, în 
total, prin acest contract, 
rețeaua de apă potabilă 

din Măgurele se va extin-
de cu 49,191 kilometri, iar 
cea de apă uzată (canali-
zare) cu 39,360 km.

”Avem trei șantiere 
deschise în tot orașul, în 
cadrul proiectului de re-
abilitare și extindere a 
rețelelor de apă și cana-
lizare, realizat din fonduri 
europene, cu sprijinul 
Consiliului Județean Ilfov. 
Suntem foarte mulțumiți 
de modul în care se lu-
crează. Ce-i drept a ținut 
și vremea cu noi, ast-
fel că s-a lucrat și în tim-
pul iernii”, ne-a spus edi-
lul. Acesta a menționat 
că se lucrează practic în 
tot orașul Măgurele. Pro-
iectul este unul care va 
soluționa complet ne-
cesarul de extindere a 
rețelei de apă și canali-
zare. Toate zonele locui-
te ale orașului sunt inclu-
se în acest proiect extrem 
de important. ”Este nevo-
ie de canalizare, pentru 
că dacă avem canalizare, 
va crește și calitatea apei 
din pânza freatică, pentru 
că cetățenii cuplați la ca-
nalizare nu vor mai dever-
sa în fosele septice. Foar-
te important este și faptul 
că avem și rețeaua de apă 
curentă și avem propria 
stație de tratare a apei, 
cu puțuri de mare adân-

cime, de 180 -220 metri. 
În felul acesta, orașul se 
va dezvolta și credem că 
astfel vom atrage și mulți 
alți locuitori, dar vor ve-
ni și mult mai multe firme 
către Măgurele”, a preci-
zat primarul. 

Narcis Constantin a 
dorit să menționeze că 
există o foarte bună co-
laborare între cei care lu-
crează la drumul județean 
DJ 401A, un proiect tot al 
CJI, iar pe această cale 
dorește să îi mulțumească 
președintelui Consiliu-
lui Județean Ilfov, Hubert 
Thuma, pentru cele do-
uă proiecte care se im-
plementează, de cea mai 
mare anvergură pentru 
orașul Măgurele. 

”Aceste proiecte merg 
în paralel și se coordo-
nează foarte bine prin in-
ginerii și echipele de lu-
cru. Totodată, mulțumesc 
cetățenilor care au înțeles 
că acest disconfort ca-
re se creează prin lucră-
rile aflate în derulare va fi 
unul de scurtă durată, cir-
ca un an și jumătate, dar 
este important de știut că, 
apoi, locuitorii vor avea 
confortul pe care și l-au 
dorit dintotdeauna și pe 
care o țară europeană îl 
merită”, a încheiat prima-
rul Narcis Constantin.

ACTUALITATE

Orașul, în 
continuă 
transformare

Două noi locuri de joacă, moderne şi sigure, 
pentru micuţii din Măgurele

 Se lucrează intens, pe mai multe șantiere, pentru extinderea rețelei de canalizare
Autoritățile locale din Măgurele continuă să 
demonstreze cât de importante sunt pentru ele 
atât modul în care cresc și se dezvoltă micuții 
din comunitate, cât și siguranța acestora. 
Educația, caracterul, tot ce îi pregătește pentru 
viață nu se dobândesc în fața computerului, ci 
la școală, în familie, dar și prin joc și socializare, 
în aer liber, alături de alți copii.

 Cristina NedelCu


